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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :احلمدهللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  :أمـــــابــــــعـــــــد

  .  أحلى وأمجل وأروع  شيء يف هذا  الوجود،هو  عندما يتصل املخلوق باخلالق ، فيأنس بقربه ، ويتلذذ مبناجاته
: قـال :  وما أطيـب مـا فيهـا        :  مساكني أهل الدنيا ، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ، قيل             : قال بعض الصاحلني    
 .ذكـــــر اهللا 

 من املناصب واألموال والعقارات والقصور وكثرة الشهوات وامللذات وهو بعيد عن اهللا فهو              فمهما ملك اإلنسان من هذه  الدنيا      
  .يف تعاسة وشقاء ونكد وهمٍ 

  هل فكرت  كيف تستثمر دقائق حياتك يف طاعة اهللا وأن تبين آلخرتك ؟ ): فكر يف مستقبلك احلقيقي( 
هو من استثمر حياته آلخرته فيكون كالنملة  فهي جتمع  يف الصيف لترتاح يف الشتاء وكذلك  املـؤمن                    : إن العبد املوفق والسعيد   

 .جيمع يف الدنيا احلسنات والطاعات والعبادات لريتاح يف آخرته
  }ر وأَبقَى والَْآخرةُ خيبلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا  {: قال تعاىل 

  إىل كم تتعب نفسك ؟: قيل لبعض العباد
  .راحتها أريد : قال

   .فتأمل كيف أنه قدم وآثر تعب الدنيا على تعب اآلخرة
 .راحتها أريدقيل للربيع بن خثيم لو أرحت نفسك قال :قال الثوري 

  .كيف أنه قدم راحة اآلخرة على راحة الدنيا:فتأمل يا أخي املسلم 
 فهل تتعب نفـسك  حنن نتعب ونسهر ونتغرب ونسافر وندفع األموال الطائلة من أجل مستقبل الدنيا الفاين الزائل                : أخي احلبيب 

  من  أجل مستقبل حقيقي وسعادة سرمدية وحياة  أبدية  ال اية  هلا ؟
   يف مجع األموال فهل عندنا خربة يف كيف جنمع احلسنات؟حنن  عندنا خربة
   :خطط آلخرتك
  . لدنيانا كيف نبين البيت كيف خنتار الزوجة كيف ننمي أموالنا ونستثمرها  إىل  غري ذلك  من األمور الدنيوية حنن خنطط

 فتجد الواحد منا حيرك عقله  ألموره الدنيوية كيف يضبطها وكيف حيافظ عليها وكيف يطورها وال يفكر يف آخرته كيف يكـون     
  . يرضى اهللا عنهيف املنازل العالية والدرجات الرفيعة وكيف 

  .إن اإلكثار من التعبد هللا تعاىل يعطي املسلم قوةً وثباتاً وعزماً وطمأنينةً وراحةً واستقراراً نفسياًً: اإلكثار  من التعبد هللا تعاىل
اتنا وإليـه  احلمد اهللا الذي أحيانا بعدما أم  :( فأول ما تستيقظ من نومك تقول دعاء االستيقاظ من النوم          : استفتح يومك بطاعة اهللا   

عن أيب موسى األشعري رضـي  : وتتوضأ وتصلي الفجر يف وقته مع اجلماعة يف املسجد وقد جاء يف فضلها أحاديث منها      ) النشور
   . دخل اجلنة متفق عليه١من صلى الربدين: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه قال

من صلى العشاء يف مجاعـة، فكأمنـا قـام    : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال  
  .نصف الليل، ومن صلى الصبح يف مجاعة، فكأمنا صلى الليل كله رواه مسلم

 فال يطلبنكم اهللا من ذمته بشيٍء، فإنه من يطلبـه           ٢من صلى صالة الصبح فهو يف ذمة اهللا         : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      و
  .من ذمته بشيٍء يدركه، مث يكبه على وجهه يف نار جهنم رواه مسلم

 :احلرص على اجللوس بعد صالة  الصبح  إىل طلوع  الشمس

                                                             

 )الصبح والعصر: الربدان(/  ١
 أي يف حفظ اهللا ورعايته: يف ذمة اهللا معين/  ٢
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الة والسالم إذا صلى الفجر  جلـس يف مـصاله إىل طلـوع      وهذه سنة قد هجرها  كثري من الناس ، فقد كان رسولنا عليه الص  
من صلى الفجر يف مجاعة مث قعد يـذكر اهللا حـىت تطلـع         : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : .الشمس وفيها فضل عظيم   

رواه " تامة تامـة تامـة      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قال  " . الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة          
  .الترمذي 

حاول أن يكون لك نصيب  وورد من هذه األذكار اليت ورد فيها  فضل معني  لكي  تتنوع لك الثمـرات              : ياهلا من أجور عظيمة   
 :وهي كالتايل . واألجور والدرجات

وكلمـا زدت زادت  ( كرت يف اجلنـة   ٣٠٠٠ مرة  فيكون نصيبك يف الشهر ١٠٠ ) ال حول وال قوة  إال باهللا : (  أن تقول -١
: أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة؟  فقلـت : (قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :  عنه قال   عن أيب موسى رضي اهللا     )الكنوز

  .متفق عليه) ال حول وال قوة إال باهللا: بلى يا رسول اهللا قال
  .وما أدراك ما كنوز اجلنة ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

  .اً وتبعد عنه الكسل  والعجز وهي مع  ذلك  تعطي اإلنسان قوةً  وعزم
شجرة يف ١٢٠٠٠مره  فيكون رصيدك الشهري   ١٠٠ ) سبحان اهللا ، واحلمد اهللا ، وال إله إال اهللا ، واهللا أكرب            : (  وأن تقول  -٢

  . يف اجلنة) وكلما زدت زادت األشجار (اجلنة  ألن كل كلمة من هذه األذكار فيها شجرة يف اجلنة 
: لقيت إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري يب فقال       : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عنه قال عن ابن مسعود رضي اهللا      

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال     : وأن غراسها قيعانٌ  يا حممد أقريء أمتك مين السالم، وأخربهم أن اجلنة طيبة التربة، عذبة املاء؛ وأا               
  .حديثٌ حسن: رمذي وقالرواه الت)  إله إال اهللا، واهللا أكرب

 شجرة ، ٦٠٠٠مرة فيكون رصيدك الشهري من أشجار اجلنة  ١٠٠ )سبحان اهللا وحبمده ، سبحان اهللا العظيم       : (  وأن تقول  -٣
رواه .)   سبحان اهللا وحبمده، غرست له خنلـةٌ يف اجلنـة         : من قال : (عن جابرٍ رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

كلمتان خفيفتان علـى  : (قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: حديثٌ حسن ، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  : قالالترمذي و 
 .متفق عليه) سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم: اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن

  :رة من احلسنات فعليك أن تكثر من هذه الكلماتفإذا أردت أن تكون حبيباً للرمحن وتثقل موازينك يف اآلخ
مـن اسـتغفر للمـؤمنني و    : (وجاء فيها فضل عظيم ففي احلديث .  مرة١٠٠) اللهم أغفر للمؤمنني واملؤمنات : (  أن تقول  -٤

 .رواه الطرباين ) للمؤمنات كتب اهللا له بكل مؤمن و مؤمنة حسنة
 واحلسنة بعشرة  أمثاهلا تصور كم  تأخذ من احلسنات عندما تدعو للمؤمنني واملؤمنات من أبينا آدم عليه السالم إىل وقتنا هـذا ،           

من أوراده اليوميـة أن  ): رمحه اهللا ( اهللا أكرب  يا له من فضل عظيم يكسبه املؤمن خالل دقائق ، وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية        
 .ء وحيرص عليه  كما ذكر  عنه تلميذه  ابن القيميدعو ذا الدعا

  .فاحرص على هذا الدعاء سواء كان يف سجودك أو يف خارج الصالة  
  . مرة١٠٠ ) سبحان اهللا  وحبمده  أستغفر اهللا   وأتوب  إليه : (  أن تقول-٥

قالـت  ). أستغفر اهللا وأتوب إليـه    . هسبحان اهللا وحبمد  : (كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر من قول         : ففي صحيح مسلم  
أخـربين ريب أين سـأرى   : (، أستغفر اهللا وأتوب إليه ؟ فقال      سبحان اهللا وحبمده  : أراك تكثر من قول   ! يا رسول اهللا    : قلت: عائشه

" َء نصر اِهللا والْفَتح     إذَا جا : " سبحان اهللا  وحبمده، أستغفر اهللا وأتوب إليه؛ فقد رأيتها         : عالمةً يف أميت فإذا رأيتها أكثرت من قول       
:   وهذا الذكر فيه ثالثة أمور      ").فَسبح حبمد ربك واستغفره إنه كانَ تواباً        . ورأَيت الناس يدخلُونَ يف دينِ اِهللا أَفْواجاً      " فتح مكة،   

 ).التسبيح والتحميد واالستغفار(
يا أَيها الَّذين َآمنوا صـلُّوا علَيـه        : (فجمعت بني الصالة والسالم عليه  كما قال تعاىل         ) عليهاللهم صل وسلم     : (  أن تقول  -٦

 .  مرة١٠٠٠ مرة مثال  فاهللا يصلي عليك ١٠٠، فلو صليت عليه  ) وسلِّموا تسليما 
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من صلى علي صالةً، صلى اهللا      : ( عليه وسلم يقول   عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا               
  .رواه مسلم)  عليه ا عشرا٣ً
  .مرة١٠٠ )ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شي قدير : (  أن تقول-٧

من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيٍء قدير،         : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
يف يومٍ مائة مرة كانت له عدل عشر رقابٍ وكتبت له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك                   

  .  متفق عليه). أحد بأفضل مما جاء به إال رجلٌ عمل أكثر منهحىت ميسي، ومل يأت
 . مرة١٠٠ ) اهللا عدد خلقه ، سبحان اهللا رضى نفسه، سبحان اهللا زنة عرشه ، سبحان اهللا مداد كلماتهسبحان  : (  أن تقول-٨

ندها بكرةً حني صلى الصبح وهي يف    عن أم املؤمنني جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من ع                 
فقال النيب صـلى اهللا  : نعم: ما زلت على احلال اليت فارقتك عليها ؟ قالت: (مسجدها، مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسةٌ، فقال     

 سبحان اهللا وحبمده عـدد خلقـه،     : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات، لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن             : عليه وسلم 
  .رواه مسلم). ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته

 فتصور كم  تأخـذ  سبحان اهللا عدد خلقه، سبحان اهللا رضاء نفسه، سبحان اهللا زنة عرشه، سبحان اهللا مداد كلماته  : ويف رواية له  
  .سنات من احلسنات  عندما تكرر هذا الذكر  العظيم يف يومك وليلك ومعناه أي أن اهللا يعطيك عدد خلقه ح

  هل أحد يستطيع أن يعد وحيصي عدد خلق اهللا؟
  )اخل...... األشجار و الصخور املالئكة واجلن واإلنس و البهائم و  األمساك  و الطيور واحلشرات و( 

  )تنبيه هــام ( 
هذا الذكر ليس خاصاً بأذكار الصباح واملساء كما يفهمه البعض عندما يقرأه يف كتب األذكار بل هو عام يف كل وقت ويف كـل              

  .حني فال حترم نفسك من هذه األجور العظيمة
هللا وحبمـده،  من قال سبحان ا: ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  مرة  يف اليوم   ١٠٠ ) سبحان اهللا وحبمده  :(  أن تقول  -٩

  .متفق عليه) يف يومٍ مائة مرة، حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر
قال رسول اهللا صـلى اهللا  :  عنه قال عن األغر بن يسار املزين رضي اهللا  -  مرة ١٠٠) أستغفر اهللا  وأتوب إليه     : (  أن تقول  -١٠

  .رواه مسلم)  مرةمائةيا أيها الناس توبوا إىل اهللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم : (عليه وسلم
 عن ابن عمـر رضـي اهللا    - مرة   ١٠٠.رب اغفر يل، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم        ) يف الس الواحد   (:  أن تقول  -١١

رب اغفر يل، وتب علي إنك أنـت التـواب          : ( مرة الواحد مائة  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الس         كنا نعد لرسول  : عنهما قال 
 عملت ذا احلديث يف جمالسك اخلاصة والعامة وسواء  كنـت              فهل .حديث صحيح : رواه أبو داود، والترمذي وقال    ).  الرحيم

  . مع الناس أو كنت مع أهلك وأوالدك يف بيتك 
كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن سعد بن أيب وقاصٍ رضي اهللا عنه قال         - مرة   ١٠٠ ) بحان اهللا س : (أن تقول -١٢
يسبح مائـة  : كيف يكسب ألف حسنة؟ قال: فسأله سائلٌ من جلسائه! أيعجز أحدكم أن يكسب يف كل يومٍ ألف حسنة        : (فقال

أو حيط عنه ألف خطيئة ،فيكتب له ألف حسنة ،رواه مسلم)تسبيحة .  
ورواه شعبة، وأبو عوانة، وحيىي القطان، عـن موسـى الـذي رواه    : أو حيط قال الربقاين: كذا هو يف كتاب مسلمٍ  : قال احلميدي 

  .وحيط بغري ألف: مسلم من جهته فقالوا

  )تنبيه هــام ( 
عني،  وإمنا ذكرنا عدداً معيناً علـى سـبيل      مل يرد فيها عدد م - مما ذكرناه سابقاً     -بعض هذه األذكار اليت ورد فيها فضل معني       

 مل ترد السنة   بذكره،  قد اختلف فيه بعض أهل العلم ، وإمنا ذكرنـا            - أي حتديد عدد معني        -وهذه املسألة   . املثال ال التحديد  
 مرة أحياناً،   ١٠٠كر،  يقول هذا الذ  : فمثالً. (العدد على سبيل التنظيم وليس على سبيل أنه ورد يف الشرع أو على سبيل التعبد                

                                                             

 أي ثنائه عليه يف املأل األعلى / ٣
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وقد كان كثري من السلف ) وتارة يقوله أكثر أو أقل حىت خيرج  من خالف العلماء، واملهم أن ال خيلو يوم من أيامه من هذا الذكر                    
  رضـى اهللا عنـه    كان أبو هريـرة    :هلم أوراد يومية حمددة بعدد معني خيتص به لنفسه ويريب نفسه عليها، منها على سبيل املثال                 

ركعـة  ٣٠٠كان يصلي يف اليوم      : واإلمام امحد بن حنبل   . أستغفر على عدد ذنويب     :  مرة ويقول    ١٢٠٠٠تغفر اهللا يف اليوم     يس
 إن من أدمن يا حي ياقيوم ال إله إال أنت أورثه ذلك حيـاة القلـب والعقـل     :قال ابن القيم. كما ذكر  ذلك عنه  ابنه عبد اهللا  

هلذين االمسني ومها احلي القيوم تأثري عظـيم يف         :  اهللا روحه شديد اللهج ا جدا وقال يل يوما           وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس     
 كل يوم بني سنة الفجر وصالة الفجر        أربعني مرة من واظب عليها    : حياة القلب وكان يشري إىل أما االسم األعظم ومسعته يقول           

  . ياة القلب ومل ميت قلبهياحي ياقيوم الإله إال أنت برمحتك أستغيث حصلت له ح
درب ومرن نفـسك عليهـا   .كل هذه األذكار املتنوعه اليت ذكرت لك  التأخذ من وقتك  إال نصف  ساعة  تقريباً            : أخي الكرمي 

  .يوما مثال، وبعدها تصبح عليك سهلة ويسرية، وجزءاً  من حياتك اليومية،  وال تستطيع أن تفارقها)٢١(
إن شعرت بتعب أوملل  وأنت  تقول  هذه  األذكار أن تغريمن وضعك  فتقوهلا  وأنت متشي  لكـي  تتحـرك                           : أقترح  عليك  

  .عندك الدورة الدموية  ويذهب  عنك  النوم  والتعب   أو تقوهلا وأنت يف سيارتك وأنت ذاهب إىل عملك 
ن وقته اليومي لقراءة القرآن العظيم فهو النـور املـبني   أن خيصص املسلم جزء اً م: ومن التخطيط لآلخرة   : قراءة القرآن الكرمي  

 .والصراط املستقيم وهو شفاء القلوب واألبدان  وهو الرمحة  واهلدى 
 قُـلْ بِفَـضلِ اللَّـه    ني يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ للْمؤمنِ       { : قال تعاىل 

  }وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ 
يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ      { :  تعاىل ممتنا على خلقه مبا أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكرمي             يقول: قال ابن كثري  

من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس،          : أي } وشفَاٌء لما في الصدورِ   { زاجر عن الفواحش،    : أي } ممن ربكُ 
: وإمنا ذلك للمؤمنني به واملصدقني املوقنني مبا فيه، كما قال تعـاىل     . حمصلٌ هلا اهلداية والرمحة من اهللا تعاىل      : أي } وهدى ورحمةً { 
 }ا وارسإِال خ نيمالظَّال زِيدال يو نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم آنالْقُر نرتلُ من{.  

من قرأ حرفاً من كتاب اهللا فله حسنةٌ، واحلسنة بعشر          : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
 وعن ابن  -حديث حسن صحيح    : رواه الترمذي وقال  ). ألف حرف، والم حرف، وميم حرف     : ولكنأمل حرف،   : ال أقول أمثاهلا  

). إن الذي ليس يف جوفه شيٌء من القرآن كالبيـت اخلـرب           : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عباسٍ رضي اهللا عنهما قال    
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال

 .قاس بقدر  قراءتك  للقرآن   فكلما كان حبك هللا أعظم كانت قراءتك للقرآن  أكثرإن مقدار حبك هللا ي) حكمة (
التخطيط اجليد أن  خيصص  املسلم من وقته اليـومي جـزءاً ملعرفـة األحكـام     :  ومن التخطيط لآلخرة    : طلب العلم الشرعي  

ة واملعصية والسنة  والبدعة وأن يتعرف علـى         الشرعية وما جيوز وما الجيوز وأن يعرف كيف  يفرق بني الشرك والتوحيد والطاع             
فضائل  األعمال ومكارم األخالق  حىت يتعرف على  طرق  اجلنه وأن يعبد اهللا على بصرية  وأن يتقي حمارم اهللا  اليت تعيقه عـن                            

  .الوصول إيل منازل اآلخرة 
أَم من هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يحذَر اآلخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمـونَ والَّـذين ال                   { :قال تعاىل 

  . } يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو األلْبابِ
ل بطاعة اللّه وغريه، وبني العامل واجلاهل، وأن هذا من األمور الـيت تقـرر يف العقـول       هذه مقابلة بني العام   :قال الشيخ السعدي    

مطيع للّه بأفضل العبـادات وهـي   : تباينها، وعلم علما يقينا تفاوا، فليس املعرض عن طاعة ربه، املتبع هلواه، كمن هو قانت أي           
أفضله، مث وصفه باخلوف والرجاء، وذكر أن متعلـق اخلـوف   الصالة، وأفضل األوقات وهو أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل و  

  .عذاب اآلخرة، على ما سلف من الذنوب، وأن متعلق الرجاء، رمحة اللّه، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن
والَّـذين ال   { واحلكم  رم ويعلمون دينه الشرعي ودينه اجلزائي، وما له يف ذلك من األسرار              } قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ    { 

إِنمـا  { . شيئا من ذلك؟ ال يستوي هؤالء وال هؤالء، كما ال يستوي الليل والنهار، والضياء والظالم، واملـاء والنـار            } يعلَمونَ  
ذَكَّرتابِ { إذا ذكروا    } يىن، فيؤثرون العلم على    أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون األعلى على األد         : أي } أُولُو األلْب

  .اجلهل، وطاعة اللّه على خمالفته، ألن هلم عقوال ترشدهم للنظر يف العواقب، خبالف من ال لب له وال عقل، فإنه يتخذ إهله هواه
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  .متفق عليه). من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين: (قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم:  معاوية، رضي اهللا عنه، قالوعن
 طريقاً يبتغي فيه علماً سـهل اهللا  من سلك(: مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول: أيب الدرداء، رضي اهللا عنه، قال  وعن  

له طريقاً إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً مبا يصنع، وإن العامل ليستغفر له مـن يف الـسموات ومـن يف                         
 املاء، وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل                  األرض حىت احليتان يف   

  .رواه أبو داود والترمذي) فمن أخذه أخذ حبظ وافرٍ. يورثوا ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم
إن طلب العلم الشرعي يزيد املسلم خوفاً وحذر امن أمر اآلخرة فهو حيسب ألف  حساب لذلك اليوم العصيب الرهيـب ،فـال                 

  يقول قوالً،وال يفعل فعالً،إال وهو حياسب نفسه عليه هل هو يرضي اهللا أم يسخطه ؟
وماله من األمساء احلـسين     ) احلديث  عن  اهللا      ( إن أطيب و أمجل  حديث نتحدث به يف جمالسنا هو             :كيف تتعرف على اهللا تعاىل    

فكلما  تعرف املسلم    . وهذا من أعظم األسباب اليت تعني املسلم على التخطيط اجليد لآلخرة            . والصفات العليا وعن آالئه ونعمه      
 صلى اهللا عليه وسلم     -رسولَ اللَّه   عن أَبِى هريرةَ أَنَّ     .  على ربه وخالقه ومواله أكثر، كان استعداده ويؤه للقائه أفضل وأحسن          

وإحـصاؤها  «: وقال ابـن القـيم   . رواه البخاري » إِنَّ للَّه تسعةً وتسعني اسما مائَةً إِالَّ واحدا ، من أَحصاها دخلَ الْجنةَ    « قَالَ  
  :مراتب

 . إحصاء ألفاظها وعدها: املرتبة األوىل
 . ا ومدلوهلافهم معانيه: والثانية
  :وهي مرتبتان }  وللَّه اَألسماُء الْحسنى فَادعوه بِها{ : دعاؤه ا كما قال تعاىل: والثالثة
 . دعاء ثناء وعبادة: أحدها
 .»دعاء طلب ومسألة«: والثانية

  ؟ وكيف تتعرف على اهللا
 . من خالل  قراءة  شرح أمسائه  احلسين وقراءة  القرآن مع تفسريه  

 .فهل خصصت جزءاً من وقتك  اليومي تقرأ  فيه كل  يوم امساً من أمساء اهللا احلسىن مع التدبر والتأمل والتفكر 
  .أن يعبد اإلنسان ربه الذي خلقه وهو اليعرف عنه شيئا من صفاته وأمسائه   ): هل يعقل( 

ه والتوكل عليه واإلخالص  والصدق  معه  والـشوق إىل   وكيف  ينغرس وميتأل يف قلب املؤمن حمبة  اهللا  وتعظيم اهللا، واخلوف من              
  لقائه، وهو اليعرف عن ربه شيئا ؟ 

ç )   ا لتتعرف على اهللاكتب ننصح بقراء(  
  ناصر الزهراين .د) اهللا أهل الثناء واد : (كتاب 
 عمر األشقر.د) شرح أمساء اهللا احلسىن : (كتاب 
 سعيد بن علي القحطاين   . د) شرح أمساء اهللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة : (كتاب 

 .هذه الكتب اقرأها بتدبر وتأمل حىت تستفيد منها جيداً
القراءة يف كتب الترغيب والترهيب،  وكتب فضائل األعمال يف شـىت  :  ومن التخطيط  لآلخرة  : احلرص على فضائل  األعمال   

) فضل ذكـر اهللا   ( عن :  تكون لك حافز اً ومشجعاً ودافعاً  على العمل الصاحل واالستمرار فيه فعندما تقرأ مثالً         ااالت ، حىت  
  .وما أعده اهللا يف اآلخرة من الثواب العظيم ملن ذكره فسوف حتفزك  هذه  القراءة  على كثرة ذكر اهللا  واالستمرار فيه  

ليل ، السنن  الرواتب،  صالة الضحى ، سنة  الوضوء، الوتر،  الصيام،  الصدقة، إفـشاء               قيام  ال  : ( وهكذا بقية فضائل األعمال   
قال )  إيل آخره   ...السالم،بر الوالدين،صلة الرحم ،قضاء حوائج املسلمني،حق اجلار،األخالق احلسنة ،كفالة اليتيم،احلب يف اهللا             

األمر باالستباق إىل اخلريات قدر زائد على األمر بفعـل اخلـريات، فـإن           : ي   قال الشيخ السعد   - } فَاستبِقُوا الْخيرات { :تعاىل
االستباق إليها، يتضمن فعلها، وتكميلها، وإيقاعها على أكمل األحوال، واملبادرة إليها، ومن سبق يف الدنيا إىل اخلـريات، فهـو                    

، مـن صـالة، وصـيام،     مجيع الفرائض والنوافـل السابق يف اآلخرة إىل اجلنات، فالسابقون أعلى اخللق درجة، واخلريات تشمل  
  .وزكوات وحج، وعمرة، وجهاد، ونفع متعد وقاصر
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بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم يـصبح الرجـل         (: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  .رواه مسلم) ه بعرضٍ من الدنيا يبيع دينمؤمناً وميسي كافراً أو ميسي مؤمناً ويصبح كافراً،

أرأيت إن قتلت فأين : قال رجلٌ للنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد        : جابرٍ رضي اهللا عنه قال    عن  : ؟كيف كانوا يستبقون إىل اجلنة    
  .متفق عليه. فألقى مترات كن يف يده، مث قاتل حىت قتل) يف اجلنة: (أنا ؟ قال
ç )  اكتب ننصح بقراء(  

  لإلمام النووي ) رياض الصاحلني : ( كتاب 
 للشيخ األلباين) صحيح الترغيب والترهيب : (كتاب 
 لإلمام النووي ) األذكار : ( كتاب 

يد أن يكون له نصيب كبري من العمل يف فضائل األعمال وذلك عن طريق القراءة               فالبد ملن يريد أن  خيطط  لآلخرة التخطيط اجل         
 .يف كتبها 

 أن ختصص  أسبوعياً أو شهرياً أياماً للقراءة  من كتب  فضائل األعمـال حـىت تـذكرك وتـدعوك إىل العمـل                          :أقترح عليك 
  .اجلاد،واملثابرة املستمرة

التخطيط املتميز أن حيرص املسلم على العمل الصاحل الذي ورد فيه فضائل            :خرة  ومن التخطيط لآل   :فضائل متعددة ومثرات جليلة   
  :متعددة فعلى سبيل املثال

  :هذه  الكلمات ورد فيها فضائل متعددة ومثرات جليلة) واهللا أكرب، والإله إال اهللا ، واحلمد هللا ، سبحان اهللا : ( املثال األول
:  إىل اهللا أربـع  أَحـب الكـالم   : ( - صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا   ) أحب الكالم إىل اهللا   ( :الفضيلة األوىل  §

بدأت هِنبِأَي كرضرواه مسلم) سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا ، واهللا أكرب ، ال ي.  
صلى اهللا عليـه  - أن رسولَ اهللا - رضي اهللا عنه - أبو ذر الغفاري عن) أن من قاهلا له ثواب الصدقة      (:ة الثانية الفضيل §

يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة ، فكلُّ تسبيحة صدقة ، وكل حتميدة صدقة، وكـلُّ ليلـة           «:  قال -وسلم
 يركعهمـا مـن   صدقة، وكلُّ تكبرية صدقةْ وأمر باملعروف صدقة ، وي عن املنكر صدقة ، ويجزِئ من ذلك ركعتان       

  .أخرجه مسلم» الضحى 
صلى اهللا عليـه  -قال رسول اهللا : قال  : - رضي اهللا عنه - عبد اهللا بن مسعود عن) أا غراس اجلنة ( :الفضيلة الثالثة  §

أن اجلنة طيبة التربة    : يا حممد، أقريء أمتك مين السالم، وأخربهم        : لقيت ليلة أسري يب إبراهيم ، فقال يل       « : -وسلم
  .أخرجه الترمذي.»سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا ، واهللا أكرب: ة املاء ، وأا قيعان ، وأن غراسها ، عذب

 صلى  -قَالَ رسولُ اهللا    :  قَالَ   - رضي اهللا عنه     -عن أَيب مالك األشعري     ) أا متلء امليزان حسنات   ( :الفضيلة الرابعة    §
 مـا  - أَو تمُأل -ر اإلميان ، واحلَمد ِهللا تمُأل امليزانَ ، وسبحانَ اِهللا واحلَمد ِهللا تمآلن الطُّهور شطْ : (( -اهللا عليه وسلم  

  .رواه مسلم )) . بين السماوات واألرضِ 
 -هللا عليه وسـلم      صلى ا  -سمعت رسولَ اهللا    :  قَالَ   - رضي اهللا عنه     -عن جابر   ) أفضل الذكر ( :الفضيلة اخلامسة    §

  ) .حديث حسن:( رواه الترمذي ، وقال )) . ال إله إِالَّ اُهللا : أفْضلُ الذِّكْرِ : (( يقولُ 
أَنَّ رسولَ اللَّـه   : - رضي اهللا عنهما   - أبو هريرة، وأبو سعيد اخلدري       عن) عشرون وعشرون    ( :الفضيلة السادسة    §

سبحان اهللا، واحلمـد هللا، وال إلـه إال اهللا ، واهللا      : فى من الكالم أربعا     إن اهللا اصط  « :  قال   - صلى اهللا عليه وسلم   -
احلمد هللا، فمثلُ ذلـك ،    : سبحان اهللا كُتب له عشرون حسنة ، وحطَّ عنه عشرون سيئة، ومن قال              : أكرب، فمن قال    

واحلمد هللا رب : ومن قال « :  يف رواية    زاد» اهللا أكرب، فمثلُ ذلك   : ال إِله إِال اهللا ، فمثلُ ذلك ، ومن قال           : ومن قال   
   .رواه أمحد والنسائي» كُتب له ثالثون حسنة ، وحطَّ عنه ثالثون سيئة: العاملني من قبل نفسه شكرا لنعم ربه 

 صلى اهللا عليـه     -قَالَ رسول اهللا    :  قَالَ   - رضي اهللا عنه     - عن أيب هريرة  ) خري من الدنيا وما فيها     (:الفضيلة السابعة  §
)) . سبحانَ اِهللا ؛ واحلَمد ِهللا ؛ والَ إله إِالَّ اُهللا ، واُهللا أكْبر ، أَحب إلَي مما طَلَعت علَيه الشمس             : َألنْ أَقُولَ   : (( وسلم  

سـبحان اهللا  (من الفضائل والثمرات اليت حتوزها عندما تقول هذه الكلمات       كم   - يارعاك اهللا    - فأنظر   - رواه مسلم 
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فكيف لو قلتها يف اليوم ألف مرة مثال أو أكثر من ذلك فال حترم نفسك من هـذا              ) واحلمد هللا والإله إال اهللا واهللا أكرب      
  .اخلري العظيم وهذا الفضل الكبـري

  :ة مع اجلماعة هلا فضائل كثرية، منها ما يأيتالصال) فضائل الصالة مع اجلماعة: (املثال الثاين
صالة اجلماعة بسبع وعشرين صالة فرادى، فاملصلي مع مجاعة حيصل له من صالة اجلماعة مثل أجـر                 :الفضيلة األوىل  §

صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع       : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       قالصالة املنفرد سبع وعشرين مرة؛      
  .رواه مسلم"ن درجةوعشري

 رضي اهللا - من صلى الصبح يف مجاعة فهو يف ضمان اهللا وأمانه حىت ميسي؛ حلديث جندب بن عبد اهللا                   :الفضيلة الثانية  §
من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا، فال يطلبنكم اهللا من ذمته بـشيء؛     : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  قال -عنه

  .رواه مسلم"ء يدركه مث يكبه على وجهه يف نار جهنمفإنه من يطلبه من ذمته بشي
مسعـت  :  قال - رضي اهللا عنه   - عظم ثواب صالة العشاء والصبح يف مجاعة؛ حلديث عثمان بن عفان             :الفضيلة الثالثة  §

من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل، ومن صلى الصبح يف مجاعـة  : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     
  .رواه مسلم"فكأمنا صلى الليل كله

 رسول اهللا صـلى اهللا      قاليم ملن حافظ على صالة الفجر والعصر مع اجلماعة،           وقد ثبت الفضل العظ    :الفضيلة الرابعة  §
  .رواه مسلميعين الفجر والعصر " لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروا: "عليه وسلم 

الـصبح  : ، ومهـا  متفق عليه " من صلى الربدين دخل اجلنة    : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال و :الفضيلة اخلامسة  §
 والعصر

دام يف مصاله، ما مل حيدث أو يـؤذ؛         املالئكة يدعون ملن صلى مع اجلماعة قبل الصالة وبعدها ما          أن :الفضيلة السادسة  §
: ال يزال العبد يف صالة ما كان يف مصاله ينتظر الصالة، وتقول املالئكـة         : " وفيه - رضي اهللا عنه   -حلديث أيب هريرة    

واملالئكة يصلون على أحدكم مـا دام يف جملـسه   : "ويف مسلم.." اللهم اغفر له، اللهم ارمحه، حىت ينصرف أو حيدث     
 عبد العزيـز    قال الشيخ ". اللهم ارمحه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما مل يؤذ ما مل حيدث             : يقولونالذي صلى فيه،    

واملالئكة تصلي عليه يف مصاله، قبل الصالة يف املسجد، وبعدها مادام يف مـصاله،   : "- رمحه اهللا  -بن عبد اهللا ابن باز      
 "دثما مل يؤذ بغيبة أو منيمة، أو كالم باطل، وما مل حي

  . فضل الصف األول وميامني الصفوف يف صالة اجلماعة، وفضل وصلها:الفضيلة السابعة §
:  صلى اهللا عليه وسلم قـال  أن رسول اهللا- رضي اهللا عنه-القرعة على الصف األول وأنه مثل صف املالئكة؛ حلديث أيب هريرة          

  .متفق عليه.."لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا"
   :)فضل املشي إىل املساجد: (املثال الثالث
 عـن  -هللا عنه رضي ا-شديد احلب لصالة اجلماعة باملسجد يف ظل اهللا يوم القيامة؛ حلديث أيب هريرة     :الفضيلة األوىل  §

اإلمام العادل، وشاب نـشأ يف      : سبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظلَّ إال ظله          : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
 يف شرح قوله صلى اهللا عليـه       - رمحه اهللا  - قال اإلمام النووي  . متفق عليه ..."عبادة اهللا، ورجل قلبه معلق يف املساجد      

ومعناه شديد احلب هلا، واملالزمة للجماعة فيها، وليس معنـاه دوام القعـود يف   " ورجل قلبه معلق يف املساجد   : "وسلم
 ."املسجد

بـن   املشي إىل صالة اجلماعة ترفع به الدرجات، وحتط اخلطايا، وتكتب احلسنات؛ حلـديث عبـد اهللا    :الفضيله الثانية  §
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من هـذه املـساجد إال                : " أنه قال  - رضي اهللا عنه   -مسعود  

 رضي  -وعن أيب هريرة    . رواه مسلم "...كتب اهللا هلا بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه ا درجة، وحيط عنه ا سيئة             
ن تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من بيوت اهللا؛ ليقضي فريـضة  م: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  قال -اهللا عنه 

 قال الشيخ عبد العزيز بن بـاز     رواه مسلم   "إحدامها حتط خطيئة، واألخرى ترفع درجة     : من فرائض اهللا كانت خطواته    
 .."يرفع ا درجة، وحتط عنه ا خطيئة، وتكتب له حسنة: كل خطوة واحدة : "-  ر محه اهللا-
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 - يكتب له املشي إىل بيته كما كتب له املشي إىل الصالة، إذا احتسب ذلك؛ حلديث أيب بـن كعـب       :لثةالفضيلة الثا  §
لـو  : فقيل له أو قلت لـه     : كان رجل ال أعلم رجالً أبعد من املسجد منه، ال ختطئه صالة، قال            :  قال -رضي اهللا عنه  

مرتيل إىل جنب املـسجد، إين أريـد أن يكتـب يل    ما يسرين أن : اشتريت محاراً تركبه يف الظلماء، ويف الرمضاء؟ قال      
". قد مجع اهللا لك ذلك كله     : "ممشاي إىل املسجد ورجوعي إذا رجعت إىل أهلي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

فيه إثبات الثواب يف اخلطا يف الرجوع       : "-  رمحه اهللا  - قال اإلمام النووي  . رواه مسلم "إن لك ما احتسبت   : "ويف لفظ 
 " يثبت يف الذهابكما

 أن رسول اهللا صلى اهللا - رضي اهللا عنه  - املشي إىل صالة اجلماعة متحى به اخلطايا؛ حلديث أيب هريرة            :الفضيلة الرابعة  §
إسـباغ  : "بلى يا رسول اهللا، قال: قالوا" أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا، ويرفع به الدرجات؟         : "عليه وسلم قال  

رواه "ه، وكثرة اخلطى إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، فـذلكم الربـاط              الوضوء على املكار  
:  كناية عن غفراا، وحيتمل حموها من كتاب احلفظة، ويكون دليالً على غفراا، ورفع الـدرجات               :حمو اخلطايا . مسلم

: ة الربد، وأمل اجلسم، وحنو ذلك، وكثـرة اخلطـا         تكون بشد : متامه، واملكاره : أعلى املنازل يف اجلنة، وإسباغ الوضوء     
 تكون ببعد الدار وكثرة التكرار

 - إعداد اهللا تعاىل الضيافة يف اجلنة ملن غدا إىل املسجد أو راح كلما غدا أو راح؛ حلديث أيب هريرة                     :الفضيلة اخلامسة  §
من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا له يف اجلنة نزالً كلما غدا أو               : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       -رضي اهللا عنه  

رجع بعـشي، مث قـد يـستعمالن يف اخلـروج           : مبكراً، وراح أتى  : خرج بِغدوٍ، أي  " غدا"وأصل  . رواه مسلم "راح
ما يهيأ للضيف من الكرامة عند قدومه، ويكون ذلك بكل غـدوة أو             " الرتل"هيأ، و " أعد"والرجوع مطلقاً توسعاً، و     

 .روحة، وهذا فضل اهللا تعاىل يؤتيه من قام ذا الغدو والرواح، تعد له يف اجلنة ضيافة بذهابه، وضيافة برجوعه
 رضي اهللا - من تطهر وخرج إىل صالة اجلماعة فهو يف صالة حىت يرجع إىل بيته؛ حلديث أيب هريرة              :الفضيلة السادسة  §

إذا توضأ أحدكم يف بيته مث أتى املسجد كان يف صالة حىت يرجـع،              : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  قال -عنه
  .رواه ابن خزميةوشبك بني أصابعه " هكذا: فال يقل

 عـن الـنيب     - رضي اهللا عنه   -النور التام يوم القيامة ملن مشى يف الظلم إىل املساجد؛ حلديث بريدة              :الفضيلة السابعة  §
  .رواه أبو داود"بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

احلرص على كل سنة  من السنن النبوية اليت كان النيب صـلى اهللا عليـه                :  خرة  ومن التخطيط لآل   : احملافظة على السنن اليومية   
إن احلرص على تطبيق السنن اليومية  دليل واضح وبرهان قوي على شدة وقوة  حمبة املـسلم لنبيـه   . وسلم يفعلها يف يومه وليله  

  ]فاتبعوين حيببكم اهللا[صلى اهللا عليه وسلم ، لدخوله يف عموم قوله تعاىل 
أُبني فيها كيف يطبق املسلم أكثر من ألف سنة يف اليـوم والليلـة   ) سنة يف  اليوم والليلة١٠٠٠أكثر من : (يل رسالة صغرية امسها  

 .بصورة سهلة ويسرية والتأخذ من وقتك شيئا
مليون : ( السنة  هل فكرت أن تغرس لك يف كل شهر مائه ألف شجرة يف اجلنة، فيكون اموع يف       ) شجرة يف اجلنة     ١٠٠٠٠٠(

  : اخلطوات العملية هلذا الغرس العظيم)ومائيت ألف شجرة يف اجلنة 
 اهللا أكرب ومتام املائة ال إله إال اهللا وحده          ٣٣ احلمدهللا   ٣٣سبحان اهللا   ٣٣: " على التسبيحات بعد الصلوات املكتوبة  وهي         احملافظة

 ) ١٠٠(  يف اليوم ، ألن بعد كل فريـضة  شجرة  ) ٥٠٠( موع ا"  ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  
 .شجرة يف اجلنة 

 ) ١٠٠( مـرة يف الـصباح و   ) ١٠٠" ( سبحان اهللا وحبمده" على التسبيحات اليت هي من أذكار الصباح واملساء وهي      احملافظة
 .شجرة يف اجلنة ) ٢٠٠( مرة يف املساء ، فهذه 

  "ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير : "  على قول احملافظة
 .مرة  ) ١٠٠( 

وغالب الناس ينامون يف اليـوم مـرتني        "  اهللا أكرب  ٣٤ احلمد هللا    ٣٣سبحان اهللا   ٣٣: "  على التسبيحات قبل النوم وهي       احملافظة
 .شجرة يف اجلنة  ) ٢٠٠( فيكون اموع 
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ـّة ، فيكون يف الشـهر ) ١٠٠٠(  هذه التسبيحات يف اليوم والليلة جموعفم  شجرة يف اجلن
 .شجرة يف اجلنة   ) ٣٠٠٠٠ ( 

  )سبحان اهللا وحبمده ،سبحان اهللا العظيم  :( أن تقول
سـبحان  : شجرة يف اجلنة  يف الشهر الواحد ،ألنه يف كل يوم ألفي شجرة يف اجلنة ألن )٦٠٠٠٠:(  مرة فيكون اموع    ١٠٠٠

 .اهللا وحبمده فيها شجرة،وسبحان اهللا العظيم فيها شجرة أخرى
شجرة )١٢٠٠٠( اموع  يف الشهر،مرة يف اليوم  فيكون ١٠٠)سبحان اهللا ، واحلمد اهللا، وال إله إال اهللا ،واهللا أكرب             : (أن تقول 

 .   يف اجلنة ألنه يف كل كلمة من هذه األذكار شجرة يف اجلنة
  .فهنا زاد عن مائة ألف شجرة يف اجلنة وكلما زدت زادت األشجار واهللا يضاعف ملن يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم

غراسـا  : قلت) يا أبا هريرة ما الذي تغرس ؟ : ( ا فقال عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر به وهو يغرس غرس               
  يا رسول اهللا . بلى : قال) أال أدلك على غراس خري لك من هذا ؟ : ( يل قال
  .رواه ابن ماجه)  يف اجلنة شجرةقل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب يغرس لك بكل واحدة : (  قال

لقد كان رسولنا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى الصحابة مشغولون بأمور الدنيا علـق قلـوم بـاآلخرة                   : يا هلا من تربية عظيمة      
  .ورغبهم ا وزهدهم يف الدنيا

أن يكون للمسلم أوقات خيتلي فيها مع ربه يف مناجاته واستغفاره  وذكـره وطاعتـه              : ومن ا لتخطيط لآلخرة     : اخللوة املشروعة 
 .وحماسبة نفسه 
  .ح أن يقضي املسلم يومه كله  وهو يف خلطة  وحديث مع الناس ، فمىت يتفرغ لنفسه فيصلحها ويزكيها  فليس صحي
 .البد أن تضع لك برناجماً يومياً تنفرد فيه عن الناس وتبتعد عنهم  أقلها ساعة يف النهار وساعة يف  الليل  :    أخي احلبيب

  .  فائدة   دينية أو دنيوية  ، قل  ختطيطه   آلخر ته  وإنتاجه  هلا كلما كثر  اختالط   املسلم بالناس   بغري):حكمة (
أن يغتنم املسلم كل حلظة من حلظات حياته ويستثمرها يف طاعـة          : ومن التخطيط لآلخرة    : اغتنام األوقات يف الباقيات الصاحلات    

تعـال  (هي عند الكثريين من الناس ممن شـعارهم  فالدقائق عند املسلم غالية ونفيسه وليست رخيصه كما   ، اهللا تعاىل والتقرب إليه   
  ) نقتل الوقت

يالَيتنِي قَـدمت  { : وقوله:قال اإلمام الطربي } يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لحياتي   يومئذ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى      {:قال تعاىل 
 يقول تعاىل ذكره خمربا عن تلهف ابن آدم يوم القيامة، وتندمه على تفريطه يف الصالحات من األعمال يف الـدنيا الـيت                        }لحياتي

تورثه بقاء األبد يف نعيم ال انقطاع له، يا ليتين قدمت حليايت يف الدنيا من صاحل األعمال حليايت هذه، اليت ال مـوت بعـدها، مـا                      
  .وجب يل رضوانهينجيين من غضب اهللا، وي

 فيم أفناه وعن علمه فيم فعـل فيـه          عن عمره ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل         :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        و
  وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أباله 

  . رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
قته فقد أضاع حياته وسيسأل عن هذا التضييع، وكثري من الناس مغبون يف وقته فهو               الوقت هو احلياة، فمن أضاع و     :حكمه بليغة   

  .خاسر فيه وينفقه فيما يعود عليه باخلسار يف الدنيا واآلخرة
 مـن التـسويف     - أخي املسلم    -فإياك  " إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك      : "البصرييقول احلسن   : إياك والتسويف 

يش إىل الغد، وإن ضمنت حياتك إىل الغد فال تأمن املعوقات من مرض طارئ أو شغل عارض أو بالء نازل،                    فإنك ال تضمن أن تع    
واعلم أن لكل يوم عمالً، ولكل وقت واجباته، فليس هناك وقت فراغ يف حياة املسلم، كما أن التسويف يف فعل الطاعات جيعـل        

  :النفس تعتاد تركها، وكن كما قـــال الشاعــر
  تزود مـن التقـوى فإنـك ال تـدري          

          لَّـةفكم من سليمٍ مـات مـن غـري ع  
  وكم من فـىت ميـسي ويـصبح آمنـاً         

  إن جن ليـلٌ هـل تعـيش إىل الفجـرِ           
  وكم من سقيمٍ عاش حيناً مـن الـدهرِ        
  وقد نسجت أكفانـه وهـو ال يـدري        
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.  باغتنام أوقات عمرك يف طاعة اهللا، واحذر من التسويف والكسل، فكم يف املقابر مـن قتيـل سـوف                     - أخي املسلم    -فبادر  
  .والتسويف سيف يقطع املرء عن استغالل أنفاسه يف طاعة ربه، فاحذر أن تكون من قتاله وضحاياه 

جيد العجب العجـاب يف حرصـهم علـى         ، نات واالختبارات   من تأمل يف واقع الطالب والطالبات يف أيام االمتحا        : مثال واقعي 
  .أوقام وعدم تضييعها فيما ال ينفع فتجده قليل النوم واليهدر وقته يف امللهيات والسهرات والفضائيات واملكاملات

  . يف آخرتهال يستثمر وقته وال يغتنم دقائق حياته فيما ينفعه، يف مقابل ذلك جتده من أجل االمتحان األكرب يف اآلخرة 
ومـن كـل عبـادة    ، أن ينوع املسلم بني العبادات فيكون له من كل طاعة سهم  : ومن التخطيط لآلخرة    : من كل بستان زهرة     

فهو ال يعمل بطاعة معينه ويترك باقي       ، وصغريها وكبـريها ، فهو حيرص على مجيع الطاعات والعبادات بأنواعها وأشكاهلا       ، نصيب
  : الطاعات بل جتده حيرص على 

 ٠قراءة القرآن يومياً §
 ٠يكثر من ذكر اهللا تعاىل §
 ٠يكثر من الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم §
  ٠حيرص على قيام الليل ولو كان شيئا يسريا §
 ٠حيرص على اجلهاد والرباط واإلعداد يف سبيل اهللا §
 ٠حيرص على  صيام ثالث أيام من كل شهر §
 ٠حيرص على السنن الرواتب وصالة الضحى §
 ٠حيرص على طلب العلم §
 ٠حيرص على الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ولوعن طريق توزيع الكتب واألشرطة النافعة واملفيدة §
 ٠يصل أرحامه وحيسن إليهم §
 ٠يـرب والديه ويدعو هلم §
 ٠حيرص على الصدقة وإيصال املعروف للناس §
 ٠حيرص على إتباع السنة §

: وقال تعاىل    } فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره     { : قال تعاىل    كثرة طرق اخلري   بيان   باب يف : قال اإلمام النووي يف رياض الصاحلني     
  :وقد ذكر اإلمام النووي طائفة من األحاديث اليت تدل على كثرة طرق اخلري وتنوعها منها  }من عمل صاحلا فلنفسه{ 

  .رواه مسلم )) ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق : ((  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :احلديث األول
لقد رأيت رجال يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريـق  : ((  ، قال   - صلى اهللا عليه وسلم      - عن النيب    :احلديث الثاين 

  .رواه مسلم )) كانت تؤذي املسلمني 
  رواه البخاري)) كل معروف صدقة  : (( - صلى اهللا عليه وسلم - قال رسول اهللا :ث الثالثاحلدي

إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة ، فيحمـده عليهـا ، أو                : (( - صلى اهللا عليه وسلم      - قال رسول اهللا     :احلديث الرابع 
  .رواه مسلم )) يشرب الشربة ، فيحمده عليها 

. »من أصبح منكم اليـوم صـائما    « -صلى اهللا عليه وسلم-عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا     :ع اخلري كله  أبو بكر الصديق مج   
. قال أبو بكر أنـا . »فمن أطعم منكم اليوم مسكينا « قال . قال أبو بكر أنا. »فمن تبع منكم اليوم جنازة « قال . قال أبو بكر أنا   

ما اجتمعن ىف امرئ إال دخـل   « -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا . و بكر أناقال أب. »فمن عاد منكم اليوم مريضا   « قال  
 . رواه مسلم»اجلنة 

 هي واحدة جامعة لكل ما يرضي اهللا وما يرضيه متعـدد            إىل اهللا أن الطريق    :قال ابن القيم رمحه اهللا    : طريقالسالك إىل اهللا يف كل      
  :متنوع فجميع ما يرضيه طريق واحد ومراضيه متعددة متنوعة

 قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه اهللا فـال           طريق العلم والتعليم   من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إىل اهللا          فمن الناس 
 .تعليم حىت يصل من تلك الطريق إىل اهللا ويفتح له فيهايزال كذلك عاكفا على طريق العلم وال
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 . وقد جعله زاده ملعاده ورأس ماله ملآله فمىت فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غنب وخسرالذكر من يكون سيد عمله ومن الناس
ا أو مستعد هلـا     فمىت قصر يف ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غري مشغول              ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصالة       

 .أظلم عليه وقته وضاق صدره
 كقضاء احلاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الـصدقات قـد       ومن الناس من يكون طريقه اإلحسان والنفع املتعدي       

 .فتح له يف هذا وسلك منه طريقا إىل ربه
 . فهو مىت أفطر تغري قلبه وساءت حالهومن الناس من يكون طريقه الصوم

 . وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أورادهومن الناس من يكون طريقه تالوة القرآن
 . قد فتح اهللا له فيه ونفذ منه إىل ربهومنهم من يكون طريقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 .ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه احلج واالعتمار

 . أن تذهب ضائعة ودوام املراقبة ومراعاة اخلواطر وحفظ األوقاتمةومنهم من يكون طريقه قطع العالئق وجتريد اهل
 السالك إىل اهللا يف كل واد الواصل إليه من كل طريق فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه يؤمهـا           ومنهم جامع املنفذ  

ناك إن كان علم وجدتـه مـع   أين كانت ويسري معها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهم  فأين كانت العبودية وجدته ه                 
أهله أو جهاد وجدته يف صف ااهدين أو صالة وجدته يف القانتني أو ذكر وجدته يف الذاكرين أو إحسان ونفع وجدته يف زمـرة             

ليهـا حيـث   احملسنني أو حمبة ومراقبة وإنابة إىل اهللا وجدته يف زمرة احملبني املنيبني يدين بدين العبودية أىن استقلت ركائبها ويتوجه إ 
استقرت مضارا لو قيل ما تريد من األعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ريب حيث كانت وأين كانت جالبة ما جلبت مقتـضية مـا          
اقتضت مجعتين أو فرقتين ليس يل مراد إال تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا له فيها عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والـسر قـد                       

فهذا هو العبد السالك إىل ربه       منتظرا منه تسليم الثمن إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة                سلمت إليه املبيع  
 ومعىن لنفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق احملب التام احملبة مبحبوبه فيسلو به عن مجيع املطالب سواه فـال                    النافذ إليه حقيقة  

 عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبـه  فإذا سلك العبد على هذا الطريق اهللا وأمره وطلب التقريب إليه  يبقى يف قلبه إال حمبة    
  .أهـ بتصرف .. إليه وتواله يف مجيع أموره يف معاشه ودينه وتويل تربيته أحسن وأبلغ مما يريب الوالد الشفيق ولده

أن يبحث وحيرص على   : ئيسية واملهمة اليت تعني املسلم على التخطيط لآلخرة         ومن األسباب الر   : البيئة الصاحلة واألجواء اإلميانيه   
 .مصاحبة  الصاحلني الطيبني الذين  تذكرك  باهللا رؤيتهم، وترغبك جمالستهم يف االستعداد لآلخرة

 إن خمالطة ومصاحبة أهل املعاصي  والفساد تبعدك عن اهللا والدار اآلخرة وتشغل قلبك وعقلك وبدنك فتجعل ختطيطك  لـدنياك       
 .فقط

هم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا وال       واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه وال تعد عيناك عن              {: قال تعاىل 
 . } تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا

املـؤمنني  أن يصرب نفسه مع -يأمر تعاىل نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم، وغريه أسوته، يف األوامر والنواهي :قال  الشيخ السعدي   
أول النهار وآخره يريـدون بـذلك وجـه اهللا، فوصـفهم بالعبـادة       : أي } الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي    { العباد املنيبني   

واإلخالص فيها، ففيها األمر بصحبة األخيار، وجماهدة النفس على صحبتهم، وخمالطتهم وإن كانوا فقراء فإن يف صـحبتهم مـن                   
  .لفوائد، ما ال حيصىا

 }مهنع اكنيع دعال تال جتاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك: أي } و.  
 فإن هذا ضار غري نافع، وقاطع عن املصاحل الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلـب بالـدنيا، فتـصري                    }ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا     { 

األفكار واهلواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة يف اآلخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر، وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر                    
وال { :  أمره، فيخسر اخلسارة األبدية، والندامة السرمدية، وهلذا قـال      اهللا، ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط       

  .غفل عن اهللا، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره } تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا
 } اهوه عباته وخسرانه، فهو قد اختـذ  صار تبعاً هلواه، حيث ما اشتهت نفسه فعله، وسعى يف إدراكه، ولو كان فيه هالك       : أي } و

 {مصاحل دينـه ودنيـاه   : أي } وكَانَ أَمره{ . اآلية } أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم  { : إهله هواه، كما قال تعاىل    
  .فهذا قد ى اهللا عن طاعته، ألن طاعته تدعو إىل االقتداء به. ضائعة معطلة: أي } فُرطًا
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 . رواه أبو داود). فلينظر أحدكم من خياللعلى دين خليلهالرجل :(مقال صلى اهللا عليه وسل
  .أي فليتأمل أحدكم بعني بصريته إىل امرئ يريد صداقته فمن رضي دينه وخلقه صادقه وإال جتنبه

: املثـل إن من أعظم وأقوى األسباب اليت يغري ا اإلنسان من واقعه وأخالقه وحياته وسلوكه هو تغري األصحاب وكما يقـال يف                
 )الصاحب ساحب (

التقلل من التعلق و اإلنشغال والتفكري   بالدنيا بقدراملستطاع ،وأن التكون أكرب مهه ،               :ومن التخطيط لآلخرة     : التقلل من الدنيا  
أي أكثر الناس ليس هلم    :قال ابن كثري    } يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدنيا وهم عنِ اآلخرة هم غَافلُونَ         { :قال تعايل  :وال مبلغ علمه    

علم إال بالدنيا وأكساا وشؤوا وما فيها، فهم حذاق أذكياء يف حتصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عما يـنفعهم يف الـدار                 
  .اآلخرة، كأن أحدهم مغفّل ال ذهن له وال فكرة

الكفار، يعرفون عمران الـدنيا،     : يعين } يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدنيا وهم عنِ اآلخرة هم غَافلُونَ         { : يف قوله : وقال ابن عباس  
ة خـري   واآلخر: قال الشيخ السعدي   }  واآلخرةُ خير وأَبقَى   بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا      { : جهال  قال تعاىل   وهم يف أمر الدين     

من الدنيا يف كل وصف مطلوب، وأبقى لكوا دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء، فاملؤمن العاقـل ال خيتـار األردأ علـى                      
وال تمدنَّ عينيك إِلَـى  { :وقال تعاىل.األجود، وال يبيع لذة ساعة، بترحة األبد، فحب الدنيا وإيثارها على اآلخرة رأس كل خطيئة           

 ا مقَى              مأَبو ريخ كبر قرِزو يهف مهنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعال متـد عينيـك     : أي :قال الشيخ الـسعدي   . } ت
بـس الفـاخرة، والبيـوت      معجباً، وال تكرر النظر مستحسنا إىل أحوال الدنيا واملمتعني ا، من املآكل واملشارب اللذيذة، واملال              

املزخرفة، والنساء املتجملة، فإن ذلك كله زهرة احلياة الدنيا، تبتهج ا نفوس املغترين، وتأخذ إعجاباً بأبصار املعرضني، ويتمتع ا                   
فـع   القوم الظاملون، مث تذهب سريعا، ومتضي مجيعاً، وتقتل حمبيها وعشاقها، فينـدمون حيـث ال تن             - بقطع النظر عن اآلخرة      -

الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يف القيامة، وإمنا جعلها اهللا فتنة واختباراً، ليعلم من يقف عندها ويغتر ا، ومن هو أحـسن   
  }اعلُونَ ما علَيها صعيدا جـرزا      وإِنا لَج  إِنا جعلْنا ما علَى األرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عمالً            { : قال تعاىل عمالً كما   

-  } كبر قرِزالعاجل من العلم واإلميان وحقائق األعمال الصاحلة واآلجل من النعيم املقيم والعيش السليم يف جوار الـرب                  } و
بـلْ تـؤثرونَ   { : ظلها كما قال تعاىللكونه ال ينقطع أكلها دائم و } وأَبقَى{ مما متعنا به أزواجا يف ذاته وصفاته  } خري{ الرحيم  

: أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبـنكيب فقـال         :  ابن عمر رضي اهللا عنهما قال       وعن -  }الْحياةَ الدنيا واآلخرةُ خير وأَبقَى    
 ).كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلٍ(

، فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت، فال تنتظر املساء، وخـذ مـن صـحتك               إذا أمسيت : وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول      
  .رواه البخاري. ملرضك، ومن حياتك ملوتك

  .فكلما قلل املسلم انشغاله ذه الدنيا كثر عطائه لآلخرة : حكمة
لذي ميلك عشرة فرق كبري بني شخص ميلك عشرة دكاكني وبني شخص ميلك دكاناً واحداً ،فالشك والريب  أن ا                : مثال واقعي 

  .دكاكني  سيكون عطاؤه لآلخرة أقل النشغاله ذه الدنيا الفانية الزائلة
أن يتضرع املسلم بني يدي ربه ويدعوه وينكسر بني يديـه  ويـسأله التوفيـق               : ومن الوسائل املهمة  للتخطيط لآلخرة       : دعاءال

 .واهلداية والتيسري لألعمال اليت تقربه من اهللا يف اآلخرة 
 } وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهـم يرشـدونَ       {  : وقال تعاىل 

فمن دعـا  . ة واملعونة والتوفيققرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه باإلجاب : والقرب نوعان : وقال الشيخ السعدي  
ربه بقلب حاضر، ودعاء مشروع، ومل مينع مانع من إجابة الدعاء، كأكل احلرام وحنوه، فإن اهللا قد وعده باإلجابة، وخـصوصاً إذا     

جـب لالسـتجابة ،   أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي االستجابة هللا تعاىل باالنقياد ألوامره ونواهيه القولية والفعلية، واإلميان به، املو 
حيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلميان واألعمـال الـصاحلة،          : أي } فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ     { : فلهذا قال 

  .ويزول عنهم الغي املنايف لإلميان واألعمال الصاحلة
هم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنيـاي الـيت فيهـا    الل: ( كان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم، يقول  وقد

 .رواه مسلم ) معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، واجعل احلياة زيادةً يل يف كل خريٍ، واجعل املوت راحةً يل من كل شرٍ
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  أي سألت اهللا أن يوفقك إىل كل مـا حيـب             )وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، واجعل احلياة زيادةً يل يف كل خريٍ            :  ( وقوله  
  .ويرضى من  األعمال  الصاحلة،  وأن جيعلك  كل يوم تزداد فيه  عمالً صاحلاً يقربك إىل اهللا 

  :القراءة يف حياة الصاحلني
 :ومن األسباب اليت تعني املسلم على االستعداد لآلخرة 

ألمة ،من الصحابة والتابعني وتابع التابعني ممن تربوا على الكتاب والسنة،           أن يدمن على القراءة يف حياة  الصاحلني من سلف هذه ا           
 .وكيف كانوا يزهدون يف هذه الدنيا ويعملون آلخرم ويبذلون الغايل والنفيس من أجلها 

 .عاملاً ال ينتفع بعلمهالقيامة إن من شر الناس عند اهللا مرتلة يوم : عن أيب الدرداء، يقول
  أنت عندما تسمع اخلطب والدروس واحملاضرات والفتاوى تنتفع ا وتعمل مبا مسعت ؟هل :أخي الكرمي 

  .القيامة أكثرهم كالماً يف معصية اهللا عز وجلأكثر الناس ذنوباً يوم : عن سلمان الفارسي رضي اهللا تعاىل عنه، قال
س بعيب هو فيك، وحىت تبدأ بصالح ذلك العيب    حىت ال تعيب النا    حقيقة اإلميان يا ابن آدم إنك ال تصيب       : قال احلسن البصري    

من نفسك فتصلحه، فإذا فعلت ذلك مل تصلح عيباً إال وجدت عيباً آخر مل تصلحه، فإذا فعلت ذلك كـان شـغلك يف خاصـة                     
 .نفسك، وأحب العباد إىل اهللا تعاىل من كان كذلك

رح ا ونتلذذ بذكرها يف االس ،فهل حنن حنـرص     حنن حنرص وجنتهد يف البحث عن عيوب اآلخرين وأخطائهم ونف         :أخي املسلم   
  علي البحث عن عيوبنا وأخطائنا ونطلب من اآلخرين أن ينصحونا أم أننا نغضب أذا انتصحنا؟

إن املؤمن قوام على نفسه حياسب نفسه هللا عز وجل، وإمنا خف احلساب يوم القيامة على قوم حاسـبوا  : وعن احلسن البصري قال  
 .ا، وإمنا شق احلساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األمر من غري حماسبةأنفسهم يف الدني

 .جمالس اآلخرة  اليتكلم يف شيء من  أمر الدنيا:  لقد كانت جمالس اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا  
 عبدا مللك  القاسم ) سلسلة أين حنن من هؤالء:(كتاب ننصح بقر أته 

 إن من أعظم ما يعني املسلم على التخطيط آلخرته ،أنه يتفكر يف تلك اللحظات احلامسـة املـصريية                   :التفكر يف اآلخرة وأحواهلا     
يوم يأيت  اإلنـسان   . ،حلظة املوت والفراق من الدنيا  واإلقبال على اآلخر ة ، والقدوم على اهللا  العظيم الكبري العزيز اجلبار القهار       

  .أهل ،وال عشرية، والشيء من الدنيا  يوم القيامة ،وحيداً فريداً ، ال مال ،وال
 :جيداًات تأمل هذه اآلي

   } إِال من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍيوم ال ينفَع مالٌ وال بنونَ { :قال تعاىل
  . } ترابايوم ينظُر الْمرُء ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَافر يا لَيتنِي كُنت {:قال تعاىل 
  }يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ{ :قال تعاىل
 فَـإِنَّ    وآثَر الْحياةَ الـدنيا       فَأَما من طَغى     ن يرى    وبرزت الْجحيم لم   يوم يتذَكَّر اإلنسانُ ما سعى       { :قال تعاىل 

 . } فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى الْجحيم هي الْمأْوى 
وجوه يومئـذ   *  لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ يغنِيه         وصاحبته وبنِيه     وأُمه وأَبِيه    يوم يفر الْمرُء من أَخيه      { : قال تعاىل 
 . } أُولَئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُقَترةٌ  ترهقُها  ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ  ضاحكَةٌ مستبشرةٌ مسفرةٌ 
 . }  يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني ليومٍ عظيمٍ أَال يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ { : قال تعاىل
 فَيومئذ ال يعـذِّب   يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لحياتي انُ وأَنى لَه الذِّكْرى وجِيَء يومئذ بِجهنم يومئذ يتذَكَّر اإلنس    { : قال تعاىل 

   دأَح هذَابع    دأَح ثَاقَهو قوثال يإين أرى ما ال ترون و أمسع ما ال تسمعون أطت الـسماء و              : (وقال صلى اهللا عليه وسلم      }   و
 و ملك واضع جبهته هللا تعاىل ساجداً، واهللا لو تعلمون ما أعلم لـضحكتم قلـيالً و        وضع أربع أصابع إال   حق هلا أن تئط ما فيها م      

 .رواه أمحد والترمذي)  بالنساء على الفرش و خلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا تلذذمتلبكيتم كثرياً و ما 
إن أهون أهل   : مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول       :  قال عن النعمان بن بشريٍ، رضي اهللا عنهما،      :أهون أهل النار عذاباً     

، وإنه ألهوم عذاباً    النار عذاباً يوم القيامة لرجلٌ يوضع يف أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً                   
 .متفق عليه
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هل تدرون ما   : كنا مع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إذ مسع وجبةً فقال           : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      :عـمـق الـنـار 
هذا حجر رمي به يف النار منذ سبعني خريفاً فهو يهوي يف النار اآلن حىت انتـهى إىل قعرهـا،    : قال. اهللا ورسوله أعلم  : هذا ؟ قلنا  

 .فسمعتم وجبتها رواه مسلم
ناركم جزء من سبعني جزءا من نـار  ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        :لنار  شدة عذاب ا  

   رواه البخاري) .فضلت عليهن بتسعة وستني جزءا كلهن مثل حرها ( قيل يا رسول اهللا إن كانت لكافية قال ) . جهنم 
 هل يهز قلبك هذه الكلمات عندما تسمعها؟

 سكراته املوت و •
 القرب وظلماته •
 يوم القيامة وأهواله •
 احلساب وحسراته •
 امليزان ودقته •
 الصراط وحدته •
 الوقوف بني يدي اهللا وعظمته •
 العذاب وشدته •

أم أنك تسمع هذه الكلمات وال تبايل ا وال تغري من حياتك وواقعك فإن كان كذلك فاعلم أن قلبك قد مات  والحول وال قوة                         
 .إال باهللا

يتهيأ ويتهيب ويأخذ احلذر عندما يقدم على ملك من ملوك الدنيا وال يتهيأ و يتهيب ويأخذ احلذر عنـدما يقـدم       :عجباً البن آدم    
 .على ملك  امللوك  ورب األرض والسموات 

األبدية ومن احلـور    هل أنت مشتاق إيل اجلنة وهل تعلم ما أعده اهللا لك يف دار كرامتة من النعيم املقيم ،والسعادة                    : أخي الكرمي 
 ......العني ،والقصور ،واألشجار ،والنهار ،والبساتني 

مـا تـشتهِيه   { اجلنة : أي} وفيها { :قال الشيخ السعدي } وفيها ما تشتهِيه الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيها خالدونَ   {  :قال تعايل 
  نيلَذُّ األعتو فُسوهذا لفظ جامع، يأيت على كل نعيم وفرح، وقرة عني، وسرور قلب، فكل ما اشتهته النفوس، من مطاعم،             } األن

ومشارب، ومالبس، ومناكح، ولذته العيون، من مناظر حسنة، وأشجار حمدقة، ونعم مونقة، ومبان مزخرفة، فإنه حاصـل فيهـا،       
 .ها، على أكمل الوجوه وأفضلهامعد ألهل

أعـددت  : قـال اهللا تعـاىل  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  رضي اهللا عنه قال    عن أيب هريرة  : نعيم اجلنة التتصوره العقول   
 أُخفي لَهم مـن  فَالَ تعلَم نفْس ما{ : لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذنٌ مسعت وال خطر على قلب بشرٍ، واقرؤوا إن شئتم  

 .متفق عليه } قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ
أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة القمـر ليلـة          :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال: وعنه قال  :مجال أهل اجلنة يف كل شيء     

أمـشاطهم  . ال يبولون، وال يتغوطون، وال يتفلون، وال ميتخطون    : البدر، مث الذين يلوم على أشد كوكب دريٍ يف السماء إضاءةً          
 أزواجهم احلور العني، على خلق رجلٍ واحد على صورة أبيهم آدم            - عود الطيب    -الذهب، ورشحهم املسك، وجمامرهم األلوة      

 .ستون ذراعاً يف السماء متفق عليه
إن للمؤمن يف اجلنة خليمةً مـن لؤلـؤة واحـدة    : ى اهللا عليه وسلم قال اهللا عنه أن النيب صلعن أيب موسى رضي: صفة خيام اجلنة  

 .متفق عليه. للمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضاً. ٤جموفة طوهلا يف السماء ستون ميالً 
إن يف اجلنة لشجرةً يسري الراكـب       :  رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          وعن أيب سعيد اخلدري   : صفة أشجار اجلنة  

 .اجلواد املضمر السريع مائة سنة ما يقطعها متفق عليه

                                                             

 .ذراع آالف ستة: امليل/  ٤
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إذا دخل أهل اجلنـة اجلنـة   :  اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    عن أيب سعيد وأيب هريرة رضي      :حقيقة نعيم اجلنة  
أبـداً، وإن  إن لكم أن حتيوا، فال متوتوا أبداً، وإن لكم أن تصحوا، فال تسقموا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فال رمـوا                  : نادينادي م 

 .أسوا أبداً رواه مسلملكم أن تنعموا، فال تي
ظر إىل القمر ليلة البـدر،  كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فن:  اهللا عنه قالعن جرير بن عبد اهللا رضي :أعظم نعيم يف اجلنة 

  .إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته متفق عليه: وقال
 )أقترح عليك(

أن تكون لك قراءة أسبوعية أو شهرية يف كتب الرقائق واملواعظ واليوم اآلخر و اجلنة والنار وعن أهوال القيامة وسـواء كـان                       
  .مقرؤا أو عن طريق األشرطة السمعية ،لكي تكون دائماً على حذر وخوف وتأهب لذلك اليوم العظيم وال تكون من الغافلني

 çعمر األشقر.د) القيامة الصغرى والكربى (اليوم اآلخر  : كتاب ننصح بقراءته.  
 çفك اهللا أسره -أشرطة ننصح باالستماع إليها لفضيلة الشيخ خالد الراشد : 
  . ملن كان له قلب-١
 . سفينة النجاة-٢
 . قوافل العائدين و قوافل العائدات-٣
 . امللتقى اجلنة-٤
 . مفرق اجلماعات-٥

  :الـــخـــاتـــمــة 
اللـهم  : قلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم من جملسٍ حىت يدعو ؤالء الدعوات              : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

. ني ما ون علينا مصائب الـدنيا       من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليق                اقسم لنا 
اللهم متعنا بأمساعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانـا، وال                   

  .رمذي وقال حديث حسنرواه التجتعل مصيبتنا يف ديننا، وال جتعل الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرمحنا 
  

  ادعوا إلخوانكم ااهدين

  
  إخوانكم يف

  مركـز الفجـر لإلعـالم
  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠


